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EMPROVE Pirmosios pagalbos vadovas yra sukurtas Europos Komisijos programos Erasmus+ lėšomis 
finansuojamo projekto “EMPROVE! Moterų įgalinimas, paslaugų gerinimas. Sėkminga smurto artimoje 
aplinkoje intervencija ir prevencija” (Nr.2016-1-IE01-KA204-016906) įgyvendinimo metu. 
Vienas iš projekto tikslų yra įgalinti nukentėjusias nuo smurto artimoje aplinkoje moteris, siekiant gerinti 
joms teikiamą paramą, ugdyti tiesiogiai su smurtu artimoje aplinkoje susiduriančių specialistų gebėjimus, 
kuriant mokymo priemones ir resursus. Šis vadovas yra skirtas specialistams, kurie pirmieji susiduria 
su smurtą artimoje aplinkoje patyrusiomis moterimis, ir jame yra pateikta pagrindinė informacija, kaip 
atpažinti, įvertinti ir valdyti su smurtu artimoje aplinkoje susijusią riziką. Be to, šiame vadove pateikiama 
informacija yra naudinga visiems - darbdaviams, kolegoms, draugams. Atsižvelgiant į statistinę informaciją 
apie didžiulį skaičių moterų, patyrusių seksualinį ar fizinį smurtą, kiekvienas iš mūsų turi būti pasirengęs 
suteikti tam tikrą pagalbą moterims, kurioms to reikia.

Net jeigu smurtas artimoje aplinkoje paveikia tiek moteris, tiek vyrus, šiame leidinyje daugiausia dėmesio 
skiriama smurtui, kurį patiria moterys.
EMPROVE remiasi Stambulo konvencija ir ES nusikaltimų aukų teisių direktyvos (2012 m.) 9 straipsniu, kaip 
visų projekto intelektinių produktų įgyvendinimo pagrindu.

Pirmiausia šiame leidinyje yra paaiškinamos smurto artimoje aplinkoje rūšys, tuomet pateikiami simptomai 
ir sutrikimai, kurie gali būti laikomi patiriamo smurto požymiais, ir paaiškinamas vadinamasis smurto ciklas. 
Be to, leidinyje yra pateikiama teisinės sistemos, skirtos apsaugoti, padėti ir teikti paramą smurtą artimoje 
aplinkoje išgyvenusiems asmenims, apžvalga tarptautiniu, Europos ir nacionaliniu lygmeniu. Šiame vadove 
taip pat pateikiama konkreti ir praktinė informacija, kaip vertinti ir valdyti su smurtu artimoje aplinkoje 
susijusią riziką ir kaip tinkamai bendrauti su smurto aukomis. Be to, jame pateikiami praktiniai patarimai, 
kaip suteikti pagalbą smurtą artimoje aplinkoje išgyvenusiems asmenims, kad tam tikrose situacijose 
būtų sumažinta rizika. Galiausiai leidinyje yra pateikta keletas nuorodų į internetines svetaines, kuriose 
naudinga informacija specialistams, tikros asmenų, patyrusių smurtą artimoje aplinkoje, istorijos, taip pat 
ekspertų patarimai. Informacija leidinyje yra pateikiama glaustai.

TAIKYMO SRITYS IR PASKIRTIS
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Europoje atlikta apklausa, kurioje dalyvavo respondentai iš visų dvidešimt aštuonių Europos valstybių ir 
atspindinti 42 000 moterų patirtį visoje ES parodė smurto artimoje aplinkoje situaciją. Atliktas tyrimas 
parodė, kad viena iš trijų moterų nuo penkiolikos metų amžiaus nors kartą gyvenime yra patyrusi fizinį ir/
arba seksualinį smurtą. Specialistai, konsultuojantys moteris, patyrusias smurtą artimoje aplinkoje, turėtų 
žinoti labiausiai paplitusius mitus susijusius su smurtu artimoje aplinkoje:

Smurtas artimoje aplinkoje nėra tik fizinis smurtas
Smurto artimoje aplinkoje auka gali ir neturėti akivaizdžių sumušimo žymių (mėlynių, žaizdų ar lūžių). 
Tačiau žeminimas, užgauliojimas ir bauginimas yra taip pat skausminga. 

Smurtavimo artimoje aplinkoje atvejų pasitaiko visose visuomenės socialinėse grupėse

Smurtavimas artimoje aplinkoje vyksta įvairiose šeimose bei tarpusavio santykiuose. Nepriklausomai nuo 
socialinės grupės, amžiaus ar lyties, bet kuris žmogus gali tapti smurto šeimoje auka. Nors gaunamos 
pajamos nenulemia to, ar jūs tapsite smurto auka, vis dėlto pajamos gali įtakoti jūsų atsaką į smurtą. Visada 
lengviau nuslėpti smurtą tuomet, kai žmogus yra pasiturintis ir turi įtakingų draugų. Be to, vidutinei ar 
aukštesnei visuomenės grupei priklausančios moterys rečiau kreipiasi pagalbos dėl smurtavimo namuose, 
nes joms gėda tai pripažinti.

Alkoholio ir narkotikų vartojimas yra pagrindinė smurto artimoje aplinkoje priežastis

Nors alkoholis ir narkotikai dažnai yra susiję su smurtu šeimoje, jie nesukelia smurto. Jie gali padidinti vyrų 
agresyvumą ir paskatinti smurtinius incidentus namuose, suteikiant vyrams pasiteisinimą dėl smurtinio 
elgesio, tačiau alkoholis ir narkotikai nėra lemiami smurto artimoje aplinkoje veiksniai. Daugelis vyrų, 
kurie muša savo žmonas, negeria, o tie, kurie geria, dažnai muša netgi nustoję gerti. Taigi, tiksliau būtų 
sakyti, kad dvi problemos egzistuoja šalia, o ne viena sukelia kitą.

Smurtas šeimoje yra privatus vyro ir žmonos reikalas

Smurtas artimoje aplinkoje nėra privatus reikalas, tačiau dauguma žmonių jį suvokia būtent taip. 
Nusikaltimas, nors ir įvykdytas už uždarų durų privačioje erdvėje, vis dėlto yra nusikaltimas. Nesikišimo 
politika nepadės kovoti su smurtavimu šeimoje, o moterys ir vaikai bus pasmerkti kentėti vienumoje.

ĮVADAS
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SMURTO ARTIMOJE 
APLINKOJE RŪŠYS

Čia paminėti tik keletas iš plačiai paplitusių stereotipų. Jų, deja, yra gerokai daugiau. Jeigu norite daugiau 
apie tai sužinoti, prašome apsilankykite EMPROVE  nuotolinio mokymosi platformoje, 

https://emprove.goodworky.com/lt

Norint plačiau sužinoti apie kiekvieną iš minimų temų, apsilankykite:

https://emproveproject.eu/lt/pirmosios-pagalbos-priemoniu-rinkinys/ 

Yra keturios pagrindinės smurto artimoje aplinkoje rūšys:

 » Fizinis

 » Psichologinis

 » Seksualinis

 » Ekonominis 

1.1 Fizinis smurtas
Fizinis smurtas – tai tyčinis fizinės jėgos panaudojimas prieš asmenį, sąmoningai siekiant asmenį sužeisti 

ar sužaloti, padaryti neįgaliu ar nužudyti. Fizinio smurto veiksmai gali būti įvairūs:

 » Mušimas, smūgiai, kumščiavimas, spardymas

 » Stumdymas, partrenkimas, daiktų mėtymas

 » Daiktų mėtymas

 » Griebimas už plaukų, smaugimas, dusinimas, kratymas

 » Draskymas, badymas, kandžiojimas, spjaudymas

 » Sugriebimas, suvaržymas, izoliavimas

 » Sužeidimas, grasinimas ginklu

 » Deginimas, nuplikymas arba šaldymas

 » Kankinimas 

1
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1.2 Psichologinis smurtas
Psichologinis smurtas apima:

 » Persekiojimas

 » Emocinis smurtas

 » Kitos psichologinio smurto formos

1.2.1 Persekiojimas
Persekiojimas tai pasikartojantis elgesys, sukeliantis aukai didelę baimę. Intymaus partnerio persekiojimas 

gali vykti visą tarpusavio santykių laiką: įtemptai sekama partnerio veikla, po išsiskyrimo, siekiant 

susigrąžinti partnerį, arba norint nubausti buvusią partnerę už tai, kad ji nutraukė santykius.

Dažniausiai naudojamos šios persekiojimo taktikos: 

 » Aukos telefono skambučių ar elektroninio pašto tikrinimas

 » Aukos stebėjimas paslėptomis vaizdo kameromis

 » Aukos sekimas ir stebėjimas (galimas vietos nustatymo įrangos panaudojimas)

 » Bandymas surasti auką pasinaudojant adresų knyga, internetu ar net samdant privačius seklius

 » Ieškant informacijos apie aukos buvimo vietą susisiekiama su draugais, šeimos nariais, bendradarbiais 

ar kaimynais

 » Pastovūs skambučiai telefonu, kartais numetant ragelį atsiliepus

 » Nepageidaujamų paketų, atviručių, dovanų ar laiškų siuntimas paštu

 » Aukos asmeninio turto ar net išmetamų šiukšlių tikrinimas

 » Žalos darymas aukos namams, mašinai ar kitai nuosavybei

 » Grasinimas pakenkti aukai ar jos draugams, šeimos nariams ar gyvūnams 
 
1.2.2 Emocinis smurtas, nukreiptas į aukos religinius įsitikinimus

 » Siekiama manipuliuoti sutuoktine ar partnere pasinaudojant jos religiniais ar dvasiniais įsitikinimais

 » Partnerei draudžiama lankytis vietose, atitinkančiose jos religinius ar dvasinius įsitikinimus

 » Pašiepiami partnerės religiniai ar dvasiniai įsitikinimai

 » Vaikai verčiami praktikuoti tikėjimą, kuris nepriimtinas partnerei 
 
1.2.3 Kitos psichologinio smurto formos

 » Šaukimas, spiegimas, pravardžiavimas

 » Žeminimas, gėdinimas, šaipymasis, kritikavimas atskirai arba prie kitų žmonių

 » Savininkiškumas, atskyrimas nuo draugų ir šeimos

 » Aukos kaltinimas dėl smurtautojo veiksmų ar savijautos

 » Teigimas aukai, kad viena ji nieko neverta

 » Bandymas įteigti aukai, kad jai nepavyks nutraukti santykių su smurtautoju
 

1.3 Seksualinis smurtas
Seksualinis smurtas, tai:

 » Kito asmens vertimas atlikti nesaugų ar žeminantį lytinį aktą prieš to asmens valią

 » Nepageidaujamų seksualinio akto formų naudojimas siekiant valdyti kitą asmenį

 » Vertimas stebėti ir kartoti pornografinius veiksmus ar dalyvauti pornografijos filmavime
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1.4 Ekonominis smurtas
Ekonominė prievarta yra viena iš šeiminio smurto rūšių, kurią naudodamas smurtautojas siekia kontroliuoti 
savo partnerę. 
 

Ši smurto forma pasireiškia kaip:

 » Pinigų ar kreditinių kortelių iš sutuoktinės atėmimas bei jos vertimas maldauti, kad visa tai jai būtų 

grąžinta 

 » Aukos pinigų ar turto vogimas arba išviliojimas apgaulės būdu 

 » Atsisakymas duoti maisto, rūbų, būtinus medikamentus arba neleidžiama nakvoti namie 

 » Draudimas aukai dirbti arba baigti mokslus 

Patiriamas smurtas artimoje aplinkoje gali pasireikšti fiziniais, psichosomatiniais, psichosocialiniais,  
elgsenos požymiais bei psichikos sutrikimais.

2.1 Fiziniai požymiai
 » Mėlynės

 » Sužalojimai

 » Išmušti dantys

 » Lūžiai (šonkauliai, nosis, kiti kaulų lūžiai)

 » Išnirimas (ypatingai žandikaulio ir peties)

 » Klausos sutrikimai

 » Lytinių organų sužeidimai

 » Traumuota kaukolė

SMURTO POŽYMIAI2
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2.2 Psichosomatiniai požymiai
 » Baimė (hiperventiliacija, rankų drebėjimas, prakaitavimas, galvos svaigimas, skrandžio skausmai, 

skausmai širdies plote, kvėpavimo sutrikimai, nemiga)

 » Jėgų praradimas (silpnumas, depresija, nuovargis)

 » Įtampa (galvos skausmai, miego sutrikimai, pilvo skausmai, menstruacijų sutrikimai)

2.3 Psichosocialiniai požymiai
 » Kaltės jausmas

 » Gėda

 » Pastoviai jaučiamas pavojus

 » Nesugebėjimas koncentruoti dėmesį

 » Neigiamas savęs vertinimas

 » Socialinė atskirtis

 » Tarpusavio santykių problemos

 » Problemos seksualiniame gyvenime

 » Jausmų valdymas

 » Prieštaringo emocijos 
 

2.4 Elgsenos požymiai
 » Pasyvus ir / arba nuolankus elgesys

 » Aiškiai pastebimas nervingumas

 » Siekimas visada būti greta savo partnerio

 » Kalbama tokiais sakiniais: „taip patinka mano vyrui… / jis manęs nepaliks … ”
 

2.5 Psichikos sutrikimai
 » Daugialypės asmenybės sutrikimai

 » Polinkis į savižudybę (savidestruktyvus elgesys)

 » Atsiskyrimas nuo kitų

 » Psichozė
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ĮTAMPOS ATSIRADIMAS
• Įtampa auga, tampa slegiančia
• Kyla smulkūs incidentai
• Nutrūksta bendravimas arba 

bendraujama labai nedaug
• Auka jaučia, kad jai reikia taikytis 

su smurtautojo elgesiu
• Įtampa tampa nepakeliama

SMURTO POBŪDIS
• Fizinis
• Seksualinis
• Psichologinis-emocinis
• Ekonominis 

SUSITAIKYMAS
„medaus mėnuo”

• Smurtautojas atsiprašyinėja už 
savo elgesį, tikina auką, kad toks 
elgesys nepasikartos

• Smurtautojas kaltina auką dėl 
savo elgesio, aiškina, kad tai ji 
išprovokavo tokį jo elgesį

• Smurtautojas neigia savo agresyvų 
elgesį, kaltina auką, kad ji perdeda 
jo veiksmų pavojingumą

• Smurtautojas teikia dovanasRAMYBĖ
• Incidentas “pamirštas”
• Nebesmurtaujama
• Smurtautojas įvykdo kelis 

pažadus, duotus susitaikymo 
laikotarpiu

• Auka tikisi, kad smurtas 
nepasikartos 

SMURTO RATAS3
Kiekvienas smurto atvejis yra specifinis, vis dėlto visi smurtiniai veiksmai atliekami pagal tam tikrą planą, 
kuris psichologų yra vadinamas smurtinių veiksmų ratu arba tiesiog smurto ratu. Reikėtų atsižvelgti į tą 
faktą, kad smurtautojas nėra linkęs smurtauti tik vieną kartą. Dažniausiai smurtas šeimoje linkęs dažnėti 
ir augti ir pasikartojančių smurtinių veiksmų ciklas tęsis tol, kol smurto auka pasiryš nutraukti smurtinius 
santykius. Terapiniu požiūriu norint sustabdyti smurtą namuose, būtina stengtis pakeisti aukos, o ne 
smurtautojo, požiūrį į smurtą. 
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3.1 Duluth Modelis: Galios ir kontrolės ratas 
Galios ir kontrolės ratas naudojamas norint paaiškinti smurtautojo veiksmų, kuriais jis sąmoningai siekia 
kontroliuoti ar įbauginti savo partnerę, modelį.

Galios ir kontrolės ratas buvo sukurtas remiantis savo vyrų smurtą patyrusių moterų patirtimi nedideliame 
darbininkų klasės Duluth miestelyje, esančiame šiaurinėje Minesotoje, JAV. Šis modelis, išverstas į daugiau nei 
40 kalbų ir atitiko visame pasaulyje smurtą patyrusių moterų patirtį.

Duluth buvo išrinktas geriausiu Minesotos miestu, kuriame tiek baudžiamosios, tiek ir civilinės teisėsaugos 
institucijos veikdavo išvien reaguodamos į smurto artimoje aplinkoje atvejus.

Smurtas artimoje aplinkoje pagal Duluth modelį, pasireiškia agresyviu asmens sisteminiu elgesiu, kuriuo jis 
bando kontroliuoti savo intymaus partnerio mintis, įsitikinimus ir elgesį arba bausti jį už bandymą pasipriešinti, 
atsispirti kontrolei. Žodis “sisteminis” modelyje yra esminis, nes sistemingas smurtavimas yra ne tas pats, 
kas eilinis šeimyninis kivirčas. Galios ir kontrolės ratas atspindi moterų, gyvenančių su smurtaujančiu vyru, 
patirtį bei aiškiai įvardina įvairaus pobūdžio vyrų smurtavimo prieš moteris strategijas. Šios įvairios strategijos 
modelyje vaizduojamos kaip atskiros rato dalys, susijungiančios į apskritimą. O žodžiai „galia ir kontrolė“ 
yra tokio rato viduryje, nes visų jame minimų taktikų tikslas yra pademonstruoti būtent galią ir kontroliuoti 
partnerę. Smurtautojas sistemingai stengiasi įbauginti savo partnerę ir tokio elgesio demonstravimas yra 
šio rato esmė1. Taigi Duluth modelis skirtas detalizuoti žmonių, siekiančių demonstruoti galią ir kontroliuoti 
savo partnerį, įvairias strategijas, kurias visas sieja vienas bendras elementas - smurtas (fizinis, psichologinis, 
ekonominis, seksualinis). Toliau kiekviena smurtautojo naudojama strategija yra detalizuojama smulkiau, t.y. 
įvardinama, kokį konkrečiai elgesį, veiksmus naudoja smurtautojas taikydamas tam tikrą strategiją.  

1 Šaltinis: Smurto šeimoje intervencijos projektas – Duluth modelis (anglų kalba) http://www.theduluthmodel.org/duluthmodel.php

       
    FIZINIS    SMURTAS   SEKSUALINIS

           FIZINIS   SMURTAS  SEKSUALINIS

PRIEVARTA IR GRASINIMAI

GALIA 
IR 

KONTROLĖ

Grasina pakenkti moteriai; grasina 
ją palikti; grasina savižudybe; 

grasina apskųsti moterį 
socialinėms tarnyboms; 

verčia atsiimti kaltini-
mus; verčia moterį 

užsiimti nelegalia 
veikla.

 IZOLIAVIMAS
Agresorius kontroliuoja tai, ką moteris 

daro, su kuo susitinka, ką skaito, kur 
ji eina; apriboja jos dalyvavimą 

socialiniame gyvenime; 
pavydu teisina savo 

veiksmus.

    EKONOMINĖ 
PRIEVARTA

Neleidžia moteriai įsidarbinti 
ar dirbti; priverčia ją prašyti 

pinigų; paima jos pinigus; nesako 
moteriai apie šeimos pajamas arba 

nesuteikia jai galimybės jomis naudotis.

GALIOS DEMONSTRAVIMAS
Elgiasi su moterimi kaip su tarnaite; 

priima visus svarbius sprendimus 
vienas; elgiasi kaip šeimininkas; 

apibrėžia vyro ir moters 
vaidmenis.

BAUGINIMAI
Agresorius baugina auką žvilgsniu, 
veiksmais, gestais; daužo 
daiktus; gadina jos nuosavy-
bę; žaloja augintinius; 
grasina ginklu.

SAVO 
KALTĖS 
NEIGIMAS
Agresorius nuvertina 
užgauliojimus, nemano, kad 
tai problema  ir nekreipia 
dėmesio, kad moteris dėl to blogai 
jaučiasi; neigia smurtinį elgesį; 
perkelia atsakomybę, 
sakydamas, kad ji tai 
išprovokavo.

EMOCINIS SMURTAS
Žemina moterį; niekina ją; 

verčia ją jaustis kalta, beverte; 
įžeidinėja; pravardžiuoja.

NAUDOJIMASIS
VAIKAIS

Verčia ją jaustis kalta 
dėl vaikų; naudoja vaikus 

pranešimams perduoti;  
prisidengdamas vaikų lankymu 

persekioja moterį; grasina atimti 
vaikus.

Lithuanian

3.1.1 “Galios ir kontrolės ratas”
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Lentelė nr. 1. Teisinių dokumentų lygmenys ir tipai 

TEISĖS AKTAI4
Lygmuo Teisinių dokumentų pavyzdžiai

Pasaulinis
• Deklaracijos, konvencijos, Jungtinių Tautų pagrindiniai principai ir gairės 
• Tarptautinio baudžiamojo teismo įstatai ir darbo tvarkos taisyklės

Europinis 
• Europos Sąjungos sutartys, reglamentai, direktyvos, sprendimai, 

nuomonės arba rekomendacijos
• Europos Tarybos parengtos Europos konvencijos ar rekomendacijos 
• Ratifikuoti tarptautiniai susitarimai 

Nacionalinis
• Veiksmų planai
• Rezoliucijos
• Įstatymų projektai
• Teisės aktai 

Teisiniai dokumentai yra svarbūs kovos su smurtu instrumentai, apimantys ne tik apsaugos, pagalbos ir 
paramos aukoms priemones, bet taip pat ir kompleksines integruotas paramos paslaugas bei teises į jas.    
Žmogaus teisės, civilinė teisė ir žmogaus teisių įstatymas užtikrina visiems pagrindines laisves ir teises. 
Visi šie dokumentai įtraukti į kodeksus, tokius kaip Visuotinė žmogaus teisių deklaracija arba Europos 
žmogaus teisių konvencija. Taip pat ir civilinis procesas, ir baudžiamasis procesas nustato taisykles, 
kuriomis turi vadovautis teismai, pvz. teisminių procesų ir apeliacijų atvejais. Abu procesai numato aukos 
(ir smurtautojo) teisę į teisingą teismą ar bylos nagrinėjimą. 
Be to, šeimos teisė apima santuokos ir skyrybų bylas, vaikų teises bei teisę į turtą ir pinigus skyrybų su 
smurtaujančiu asmeniu atveju.
 
Smurtą artimoje aplinkoje skirtinguose lygmenyse reguliuoja įvairių rūšių teisiniai dokumentai, kaip 
parodyta lentelėje žemiau:
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4.1 Pasaulinės rekomendacijos
Pasaulinės rekomendacijos, kurias rengia:
 

 » Jungtinės Tautos (JT), 

 » Europos Komisija (EK) 

 » Europos Taryba (ET) 
 
atskleidžia problemos svarbą, o tai yra svarbus žingsnis siekiant pagerinti moterų, patyrusių smurtą 
artimoje aplinkoje, situaciją visame pasaulyje. 

Galima pateikti daug JT, EK ar ET atlikto darbo pavyzdžių. Verta paminėti Konvenciją dėl smurto prieš 
moteris (VAW), kurią parengė ET ir kuri turės didelę įtaką visų nuo smurto artimoje nukentėjusiųjų moterų 
gyvenimams. 
Teikiamos rekomendacijos neturi juridinės galios, tačiau dėl jų deramasi ir balsuojama. Net ir neturėdamos 
juridinės galios, rekomendacijos turi politinę svarbą, o visos pasaulio šalys įgyvendina teisės aktus kovoje 
su visomis smurto formomis. 
Nacionaliniai teisė aktai, kuriais siekiama pažaboti smurto šeimoje atvejus, rengiami pagal visuotines 
rekomendacijas, siekiant užtikrinti, kad visose pasaulio valstybėse bus įgyvendinti teisės aktai apsaugantys 
ir kovojantys su bet kuria smurto rūšimi. 
Pasaulinės rekomendacijos yra skirtos padėti valstybėms ir kitoms suinteresuotosioms šalims stiprinti 
esamus arba parengti naujus moterų apsaugos įstatymus.

Teisės aktai turi būti nuosekliai vykdomi ir prižiūrimi, o problemai spręsti turi būti skirti pakankami ištekliai.
Darbuotojai ir pareigūnai, dirbantys šioje srityje, privalo turėti įgūdžių, gebėjimų ir jautrumo taikyti įstatymą 
ne tik pagal raidę, bet ir pagal dvasią. 

 4.2 Pasaulinės aukų teises užtikrinančios teisinės priemonės
4.2.1 Tarptautinis baudžiamasis teismas

 » Visuotinė žmogaus teisių deklaracija – arabų, kinų, anglų, prancūzų, rusų, ispanų kalbomis 

 » Pekino deklaracija ir Veiksmų platforma – anglų kalba

 » Konvencija dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims – anglų kalba 

 » Deklaracija dėl pagrindinių teisingumo principų nusikaltimų ir piktnaudžiavimo valdžia aukoms, GA 

Res. 40/34 (1985) – anglų kalba

 » Pagrindiniai atkuriamojo teisingumo programų taikymo baudžiamosiose bylose principai, ECOSOC 

Res. 2002/12 (2002) –anglų kalba

 » Pagrindiniai atkuriamojo teisingumo programų taikymo baudžiamosiose bylose principai, ECOSOC 

Res. 2002/12 (2002) –prancūzų kalba

 » Konvencija prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą , Str. 1, 14, 24 ir 25 (2000) + Protokolas dėl 

prekybos žmonėmis, ypač moterimis ir vaikais, prevencijos, sustabdymo bei baudimo už vertimąsi ja, 

(2000) – arabų, kinų, anglų, prancūzų, rusų, ispanų kalbomis

 » Vaikų kaip nusikalstamų veikų aukų ir liudytojų apsaugos baudžiamajame procese gairės, ESOSOC 

Res. 2005/20 (2005) – anglų kalba

 » Nukentėjusiųjų nuo sunkių tarptautinės žmogaus teisės pažeidimų ir tarptautinės humanitarinės 
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teisės pažeidimų asmenų teisės į gynybos priemones ir žalos atlyginimą pagrindiniai principai ir gairės, 

GA Res. 60/147 (2005) - arabų, kinų, anglų, prancūzų, rusų, ispanų kalbomis

4.2.2 Tarptautinis baudžiamasis teismas 
 » Romos Statutas, įkuriantis tarptautinį baudžiamąjį teismą, Str. 68, 75, 79 ir 93 (1998) – arabų, kinų, 

anglų, prancūzų, rusų, ispanų kalbomis
 » Proceso ir įrodinėjimo taisyklės, III skyrius, Aukos ir liudininkai, ICC-ASP/1/3 (2002) – anglų kalba

4.3 Europos teisinės priemonės
4.3.1 Europos Sąjunga 

 » Europos konvencija dėl kompensacijos smurtinių nusikaltimų aukoms, Strasburgas, 24. XI.1983 (CETS 

116) – anglų kalba

 » Rekomendacija Nr. R(85) 11 dėl nukentėjusiojo padėties baudžiamojoje teisėje ir baudžiamajame 

procese(1985) – anglų kalba

 » Rekomendacija Nr. R(99)19 dėl mediacijos baudžiamosiose bylose (1999) - anglų, prancūzų, rumunų 

kalbomis

 » Rekomendacija Rec(2006) 8 dėl pagalbos nuo nusikaltimų nukentėjusiems asmenims (2006) – anglų, 

prancūzų kalbomis

 » Smurto artimoje aplinkoje ir smurto prieš moteris prevencijos ir mažinimo komitetas (CAHVIO) – anglų 

kalba 

 » Tarybos išvados dėl 2015–2019 m. veiksmų plano žmogaus teisių ir demokratijos srityje

 » Ministrų Komiteto Rekomendacija Europos Tarybos valstybėms narėms CM/Rec(2007)17 dėl lyčių 

lygybės standartų ir mechanizmų

 » 2009 gegužės 6 -  Deklaracija: dėl lyčių lygybės aspekto integravimo

 » 2010 - Ministrų Komiteto rekomendacija Nr.: CM/Rec(2010)5 valstybėms narėms dėl kovos su 

diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ar lyties tapatybės

4.3.2 Europos Sąjunga
 » Tarybos pamatinis sprendimas dėl nukentėjusiųjų padėties baudžiamosiose bylose (2001/200/JHA) – 

įvairiomis kalbomis

 » Tarybos direktyva dėl kompensacijos nusikaltimų aukoms, 2004/80/ED (2004) – įvairiomis kalbomis

 » ES gaires dėl smurto prieš moteris ir mergaites ir kovos su visų formų moterų diskriminacija

4.4. NVO priemonės
 » Pareiškimas apie aukų teises baudžiamojo teisingumo procese (1996) - anglų kalba 

 » Nusikaltimų aukų socialinės teisės (1997) – anglų kalba

 » Pareiškimas apie aukų teises į paslaugos standartus (1998) – anglų kalba

 » Pareiškimas dėl aukų pozicijos mediacijos proceso metu (2004) – anglų kalba 
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4.5 Nacionalinė teisė 
 » Šioje svetainėje yra pateikiama bendra statistinė informacija apie šalį bei šalyje pasirašytas ir/ar 

ratifikuotas tarpautines sutartis, susijusius su smurto prieš moteris prevencija ir kova su juo.

https://wave-network.org/resources/country-information 

 » Europos Tarybos interneto portalas, kuriame yra faktai apie smurtą artimoje aplinkoje, nacionalinės 

kampanijos, kontaktai

https://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/Aboutdomesticvio_en.asp  

4.6 Įgyvendinimas ir kontrolė
Teisės aktai turėtų būti:

 » įgyvendinami įtraukiant juos į išsamius nacionalinius veiksmų planus ar  strategijas

 » Teisės aktams turi būti numatytas biudžetas, užtikrinantis jų įgyvendinimą 

 » Teisės aktai turėtų numatyti taisyklių ir nuostatų priėmimą ir specializuotų įstaigų, įskaitant policiją, 

prokurorus ir teismus, sukūrimą 

 » Teisės aktuose turėtų būti numatyta sukurti konkretų institucinį mechanizmą (pvz., daugiasektorinę 

darbo grupę) bei kaupti statistinius duomenis, taip įtraukiant ir nacionalinę statistikos tarnybą.

Rizikos vertinimas ir valdymas yra nuolatinis procesas, susidedantis iš šių etapų:

 » pavojų nustatymas

 » rizikos vertinimas

 » veiksmai rizikos mažinimui

 » stebėjimas

 » ir įvertinimas 
Taip pat svarbu žinoti, kad, 

 » Rizika yra dinamiška, o ne statiška

 » Kinta laikui bėgant

 » Rizikai daro įtaką keletas veiksnių

KAIP ELGTIS: RIZIKOS 
VERTINIMAS IR VALDYMAS5
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Rizikos nustatymas yra labai svarbus efektyvios 
intervencijos veiksnys. Vertinimo etapai:

5.1 Rizikos vertinimas
 » Dinamiškas ir nuolat vykstantis procesas

 » Tiksliai nenustato smurto rizikos. Priklausomai nuo rizikos įvertinimo modelio, rizikos įvertinimu 

siekiama numatyti smurto atvejo ir/ar jo sunkumo tikimybę

 » Nustato kam atsiranda smurto grėsmė bei kas tą grėsmę kelia

 » Nustato ir ištiria žalos ir rizikos veiksnius

 » Priklausomai nuo rizikos įvertinimo modelio ištiriama, ar yra kokie nors apsauginiai veiksniai

 » Įvertinamas smurto rizikos tipas, mastas, pobūdis ir poveiki

 » Padeda moterims suvokti jiems gresiančio smurto rizikos lygį

 » Tinkamai atliktas rizikos įvertinimas yra rizikos valdymo pagrindas, t.y. suteikia sėkmingam smurto 

rizikos valdymui būtiną informaciją.

Rizikos įvertinimo procesas yra toks:
1. Rizikos atpažinimas - siekiama atsakyti į šiuos klausimus: Kas nutiko? Kada? Kodėl? Kaip? Kam? 
Kieno tai buvo veiksmai? 
2. Rizikos analizė – siekiama nustatyti rizikos pobūdį ir nuo priklausantį rizikos lygį 
3. Rizikos įvertinimas – gauti rezultatai palyginami su kriterijais, kuriais remiantis nustatoma 
iškilusios smurto rizikos reikšmingumas 

5.2 Organizacinės procedūros
Bet kuri organizacija, taikanti rizikos įvertinimo sistemą, turėtų susitarti dėl šių aspektų:

 » Tikslų ir uždavinių

 » Pagrįstos įvertinimo trukmės

 » Būdų, kaip paskatinti moteris, išgyvenusias smurtą, dalyvauti pokalbyje

 » Gali nurodyti smurto didėjimą

 » Įgauna prasmę atitinkamai pagal situaciją ir kaip riziką suvokia smurto auka

 » Smurto situacija kinta greitai, taip pat kinta ir smurto rizika, jos pobūdis bei tai, kaip žmogus ją 

suvokia. 

Atpažinimas 

Įvertinimas

Valdymas

Stebėsena
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 » Būdų, kaip prašyti smurtą patyrusios moters leidimo panaudoti jos suteiktą informaciją (sutikimo 

prašymas ir aiškinimas, kodėl to reikia)

 » Informacijos konfidencialumą bei su tuo susijusius apribojimus

 » Kas atliks rizikos įvertinimą

 Be to, turi būti susitarta dėl:  

 » Kam bus panaudojama surinkta informacija

 » Kas bus sakoma smurtą patyrusioms moterims ir kokia informacija ir/ar patarimai joms bus suteikti

 » Kuo bus pasidalinta sistemos viduje (kokia informacija ir kokiame formate), kokią informaciją ir 

kokioms paslaugas moterims teikiančioms institucijoms/specialistams reikėtų suteikti

 » Kur bus saugoma informacija ir kas turės prieigą prie jos 

 » Kaip bus užtikrinta moterų saugumas

 » Kaip bus valdoma rizika - rizika yra dinamiška, taigi būtina aptarti kaip bus sprendžiama ta situacija

 Specialistai, atliekantys rizikos vertinimą, turi:

 » Turėti bendrą supratimą apie smurtą artimoje aplinkoje ir su tuo susijusią riziką

 » Gebėti nustatyti, įvertinti ir valdyti riziką

 » Vadovautis tais pačiais smurto rizikos įvertinimo principais, tame tarpe:

 »  Aukos suvokimas apie riziką ir saugumą

 »  Įrodymais pagrįsti rizikos indikatoriai

 »  Specialistų sprendimas

 » Įsitikinti, kad atsižvelgta į pagrindinius rizikos indikatorius

 » Suprasti, kad bet kokia intervencija gali padidinti smurto riziką aukoms.
 

5.3 Rizikos valdymas
 » Tai sudėtingas procesas pagrįstas rizikos vertinimu

 » Siekiama sumažinti riziką

 » Negali visiškai pašalinti rizikos ir ne visada padeda išvengti žalos

 » Apima įvairias strategijas, įskaitant apsaugos ir saugumo strategijas bei kaltininkų atskaitomybę 

 » Turi atsižvelgti į smurtą patyrusių (moters ir vaikų) poreikius

 » Idealus rizikos valdymo būdas – koordinuotas tarpžinybinis rizikos valdymo principas;

 » Ankstyvas ir laiku atliktas rizikos nustatymas, įvertinimas ir valdymas yra labai svarbūs sėkmingai 

smurto intervencijos ir prevencijos proceso eigai

 » Kai gaunama nauja informacija, reikia iš naujo atlikti rizikos vertinimą.

Svarbu atsiminti, kad:

 » Smurto artimoje aplinkoje atvejais labai tikėtina prievartos/smurto eskalacija

 » Pranešus apie įvykį gali padidėti aukų/išgyvenusių smurtą moterų tolesnio smurto rizika 

 » Daugumos nužudymų atvejais rizikos veiksniai buvo žinomi, tačiau ne visada tinkamai suprasti

Specialistai turėtų apsvarstyti šiuos klausimus:

 » Kaip jūs galėtumėte skatinti sprendimus ir priemones, galinčias apsaugoti smurtą patyrusias moteris?

 » Kaip išvengti ir užkirsti kelią smurtavimo pasikartojimui?

 » Kaip sutelkti ir padidinti bendruomenės resursus siekiant veiksmingo šios problemos sprendimo?
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5.3.1 Rizikos valdymo principai
 » Dirbti kartu su moterimi, patyrusia smurtą, kuriant, įgyvendinant ir kontroliuojant saugumo planą

 » Bendradarbiauti su kitomis įstaigomis, kurios oficialiai, dirbdamos tarpžinybiniu principu, teikia 

paramą asmenims, patyrusiems smurtą 

 » Rengti, įgyvendinti ir kontroliuoti saugumo planus bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis pagal iš 

anksto pasiskirstytus vaidmenis paramos teikimo procese

 » Reguliariai kontroliuoti ir pakartotinai įvertinti riziką

 » Rizikos įvertinimą būtina atlikti visais atvejais, ne tik tais atvejais, kai smurto rizika yra didelė. 

Netaikant jokios intervencijos įprastos smurto rizikos atvejis šiandien, rytoj gali tapti didelės rizikos 

atveju

 » Apie rizikos įvertinimą, turi būti tinkamai pranešta sprendimus priimančiam asmeniui bei aukai

Rizikos valdymo strategijų pagrindą sudaro visapusiškas atsakas į kiekvieną atvejį, ir apima apsaugos 
strategijas moterims, patyrusioms smurtą bei  smurtautojų izoliavimo ir jų atsakomybės strategijas.

5.3.2 Rizikos valdymas– pagrindinės veiklos
 » Monitoringas: nuolat atlikite rizikos vertinimą tam, kad, būtų taikomos tinkamos rizikos valdymo 

strategijos.
 » Paramos paslaugos: sveikatos ir socialinių paslaugų suteikimas moterims, patyrusioms smurtą 

artimoje aplinkoje, siekiant jas įgalinti. Apima sveikatos apsaugą, teisines konsultacijas ir įdarbinimo 
paslaugas  

 » Stebėjimas: smurtautojo asmeninių teisių ir laisvių apribojimas siekiant išvengti smurto pasikartojimo. 
Atlieka teisėsaugos pareigūnai.  

 » Saugumo planavimas: siekiama sumažinti neigiamą poveikį tuo atveju, jeigu smurtas tęsiasi. 
Mobilizuojami apsaugai reikalingi resursai. Gali atlikti keletas organizacijų.

KAIP BENDRAUTI SU ASMENIU, 
PATYRUSIU   SMURTĄ  
ARTIMOJE APLINKOJE6
Svarbu žinoti, kad:

 » Kai moterys, patyrusios smurtą, atskleidžia informaciją, padidėja galimos prievartos/smurto rizika 

tuo atveju: jeigu smurtautojas sužinotų apie tai, jog jos naudojasi specialistų paslaugomis, galvoja ar 
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ketina nutraukti santykius su juo

 » Aukos raginimas nutraukti santykius su smurtautoju nėra jūsų atsakomybė

 » Jums gali nepavykti suteikti reikiamą paramą. Todėl, turite žinoti kokia pagalba yra galima ir patarti 

aukai kaip ta pagalba pasinaudoti

Kai bendraujate su moterimi, patyrusia smurtą, ir renkate reikiamą informaciją, jūs turėtumėte:

 » Sukurti tarpusavio ryšį

 » Pritaikykite kalbėjimo būdą prie žmogaus, esančio priešais jus

 » Žiūrėkite į tai rimtai ir tikėkite tuo, kas jums sakoma

 » Laikykitės neutralios pozicijos ir demonstruokite atvirumą ir skaidrumą

 » Svarbu mokėti aktyviai ir klausytis (kartais moterys atsako tuo pat metu į kelis klausimus)

 » Informacijos patikslinimui užduokite klausimus (svarbu gebėti tinkamai užduoti klausimus)

Pagrindiniai principai dalinantis informacija yra šie:

 » Paaiškinkite kokia informacija bus dalinamasi, kaip, kodėl ir kada;

 » Visada klauskite asmens, patyrusio smurtą, sutikimo:

- Tačiau tai ne visada yra būtina - jeigu iškyla didelė sunkaus sužalojimo rizika vaikams/jauniems 

žmonėms arba jei aukai padidėja rizika patirti sunkų sužalojimą ir/ar būti nužudyta

 » Priimdami sprendimą apie pasidalinimą informacija atsižvelkite į aukos saugumą ir jos gerovę

- Užrašykite tokio jūsų sprendimo priežastis;

 » Rengdami saugumo planą kreipkitės dėl patarimo visur, kur tik būtina

 » Įsitikinkite, kad dalinamasi tikslia, naujausia, suderinta informacija tam, kad asmuo pasijaustų 

saugiau

SAUGUMO PLANAVIMAS: NAUDINGI 
PATARIMAI, KAIP SUMAŽINTI 
GRĖSMĘ MOTERIMS, ESANČIOMS 
SMURTINIUOSE SANTYKIUOSE 7

Klausimai apmąstymui siekiant sumažinti grėsmę moterims, esančioms smurtiniuose santykiuose:

 » Kokios yra saugumo užtikrinimo galimybės jei moteris nusprendžia išeiti iš namų?

 » Jei moteris turi vaikų, kokios priemonės užtikrintų vaikų saugumą?

 » Kaip moteris gali būti saugi viešose vietose?

 » Kaip moteris gali būti saugi, gyvendama su smurtautoju?

 » Kaip moteris gali būti saugi, nutraukus santykius su smurtautoju?
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 » Kokios yra kitos ir tinkamos moteriai saugumo galimybės?

Bendros pastabos:

 » Aptarti su moterimis geriausias būdas susisiekti (kaip galite susisiekti su ja ir atvirkščiai)

 » Nuspręskite kartu apie kitus žingsnius ir terminus

 » Jeigu būtina susisiekite su kitomis įstaigomis

 » Ar šiuo momentu moteriai reikia dar kokios nors pagalbos iš jūsų?

 » Pateikite moterims svarbių kontaktinių numerių sąrašą, ir paaiškinti, kaip saugoti informaciją.

Primenkite moteriai pavojaus atveju skambinti policijai

 » Sukurkite kartu veiksmų planą

7.1 Patarimai: esant kritiškai situacijai
Naudingi patarimai, kuriuos galite suteikti moteriai, kad sumažintumėte jos riziką namuose:

 » Būkite toliau nuo virtuvės

 » Būkite toliau nuo vonios, spintelių ar nedidelių patalpų

 » Eikite į kambarį su durimis

 » Eikite į kambarį, turėkite telefoną ir skambinkite pagalbos numeriais

 » Pagalvokite, pas kokį kaimyną ar draugę galite bėgti pagalbos

 » Jei atvyktų policija, pasakykite kas atsitiko. Užsirašykite policininko pavardę 

 » Pasirūpinkite gauti medicininę pagalbą, jeigu esate sužeista

 » Fotografuokite mėlynes ar sužeidimus

7.2 Patarimai: apsauga namuose
Naudingi patarimai, kuriuos galite suteikti moteriai, kad sumažintumėte jos riziką namuose:

 » Sužinokite, kur gauti pagalbą

 » Visada laikykite telefoną kambaryje

 » Jei smurtautojas išjudino, pakeiskite durų spynas

 » Apgalvokite pabėgimo kelią iš savo namų

 » Pagalvokite, kur bėgti, jeigu reikėtų

 » Paprašykite kaimynų kviesti policiją   

 » Susipakuokite svarbiausius daiktus . Padėkite tai saugioje vietoje 

 » Taip pat pinigus, automobilio raktus ir svarbią informaciją

 » Pasikeiskite telefono numerį 

 » Lankykite gerus savigynos kursus  

7.3 Patarimai: kaip apsaugoti vaikus
Išmokykite vaikus:

 » Nesivelti į muštynes

 » Kaip išlikti saugiam

 » Į ką kreiptis pagalbos

 » Nebūti virtuvėje
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Įsitikinkite, kad mokykla yra informuota, kad jūsų adresas ir telefono numeris negali būti dalinami VISIEMS.

7.4 Patarimai: kaip išlikti saugiai už namų ribų
 » Keiskite įprastus keliavimo būdus 

 » Stenkitės keliauti su skirtingais žmonėmis 

 » Apsipirkite ir eikite į banką skirtingose vietose 

 » Uždarykite bet kokias bendras banko sąskaitas  

 » Visada turėkite su savimi teismo orderį ir pagalbos numerius 

 » Turėkite su savimi mobilų telefoną
  

NAUDINGOS NUORODOS: ASMENŲ, 
PATYRUSIŲ SMURTĄ ARTIMOJE 
APLINKOJE PASAKOJIMAI IR 
EKSPERTŲ PATARIMAI8

8.1 Mokymai profesionalams
 » „Wave“ tinklas:

https://www.wave-network.org

 » Kovos su smurtu artimoje aplinkoje resursų centras „Victoria“: 

http://www.dvrcv.org.au

 » „Respect“:

http://respect.uk.net

 » Projektas „PACT“: Bendradarbiavimo ir mokymų kovoje su smurtu šeimoje skatinimas”

http://pact-eu.org
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 » Projektas „Sunia Geel 2: Užkirsti kelią ir kovoti su smurtu prieš vaikus, jaunimą ir moteris, taip pat 
apsaugoti aukas ir rizikos grupes“

http://suniageel2.eu/wp/

 » Projektas „E-MARIA: Europos rizikos vertinimo vadovas”

www.e-maria.eu

8.2 Asmenų, patyrusių smurtą artimoje aplinkoje pasakojimai ir ekspertų 
patarimai: 

 » Asmens, patyrusio smurtą artimoje aplinkoje patarimai smurto aukoms, video:

https://www.youtube.com/watch?v=z6yTvlFuig8

 » Išgyvenus smurtą namuose: eksperto patarimai:

https://www.huffingtonpost.com/therese-borchard/surviving-domestic-abuse_b_652886.html

 » Prieglauda: asmenų, patyrusių smurtą, pasakojimai:

https://www.domesticshelters.org/domestic-violence-articles-information/category/true-survivor-

stories

 » Pagalbos linija: asmenų, patyrusių smurtą, pasakojimai:

http://www.thehotline.org/about-us/share-your-story/

 » „Huffington post“: šeši asmenys, patyrę smurtą, paaiškina, kodėl tai nėra taip paprasta:

https://www.huffingtonpost.com/2014/09/12/why-didnt-you-just-leave_n_5805134.html

 » Ramybės šeimoje centras: asmenų, patyrusių smurtą, pasakojimai:

http://www.centerfordomesticpeace.org/stories-survival

 » Kovos su smurtu artimoje aplinkoje resursų centras „Victoria“: 

http://www.dvrcv.org.au/true-stories 



PRODUKTŲ 
RINKINYS

EMPROVE INOVATYVIŲ 



25

Trumpas įvadas
Dabar, kai jūs susipažinote su EMPROVE pirmosios pagalbos vadovu, yra tikimybė, kad mokėsite atpažinti 
smurto artimoje aplinkoje požymius, atskirti jo tipus, žinosite, kaip elgtis ir bendrauti tokiais atvejais ir 
nebūsite suklaidinami stereotipų.

EMPROVE projekto tikslai – ne tik mokyti ATPAŽINTI, tačiau suteikti PARAMĄ  šioms moterims kovojant su 
smurtu, jų kelyje siekiant ekonominės nepriklausomybės.

Toliau leidinyje yra pateikiama trumpa apžvalga EMPROVE projekto produktų, kurie padės jums teikti 
labiau visapusišką paramą moterims, patiriančioms smurtą (potencialiai tai viena iš trijų moterų).

NUOTOLINIO MOKYMOSI 
PLATFORMA IR MISIJOS

EMPROVE INOVATYVIŲ 
Šio produkto tikslas: 
Įgalinimas, siekiant ekonominės nepriklausomybės, ilgalaikės motyvacijos, bendradarbiavimo, 
kūrybiškumo, ryšių kūrimo ir panašiai.

Pagal vieną išsamiausių tyrimų šioje srityje(2014 m. FRA), smurtas paveikė apytikriai 13 000 000 moterų 
Europoje.

Visos šios moterys susiduria su dideliais iššūkiais, siekiant įveikti smurtą:

a  PRIPAŽINTI: Iššūkis pripažinti, kad asmeniui reikia pagalbos ir kreiptis pagalbos nuo pat pradžių.

b. PRANEŠTI APIE SMURTĄ: tik 13-14 proc. moterų praneša apie rimtą smurtavimą. 

c  Rasti pagalbą: Uždavinys rasti visapusišką paramą kiekviename mieste - beveik viena iš penkių 
moterų ES (19%) nežino apie jokias pagalbos paslaugas savo šalyje, skirtas moterims patyrusioms 
smurtą artimoje aplinkoje.
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d  Svarbu gauti ilgalaikę paramą: paslaugos dažnai finansuojamos 3-6 mėnesių laikotarpiui, o 
įgalinimo laikotarpis ir realaus gyvenimo pokyčiai trunka ilgiau.  

e  Gauti gerai apmokyto konsultanto paramą: Kaip patvirtino EMPROVE projekto metu atliktas 
tyrimas, yra didelė šioje srityje dirbančių darbuotojų kaita, didelis iššūkis tinkamai apmokyti darbuotojus.

f. Dar viena didelė kliūtis, su kuria susiduria moterys, yra išlaikyti ilgalaikę motyvaciją siekti realių 
pasikeitimų savo požiūryje, elgesyje ir gyvenime.

SIŪLOMAS SPRENDIMAS: EMPROVE Platforma 
Tam, kad paremti moteris, patyrusias smurtą artimoje aplinkoje, siekiant jų įgalinimo ir ekonominės 
nepriklausomybės, projektas EMPROVE sukūrė paslaugą, kuri yra:

Saugi ir anonimiška

Lengvai pasiekiama internete

Prieinama 24/7

Siūlo visapusišką pagalbą 
ir & grįžtamąjį ryšį

Motyvuojanti ir įtraukianti

 Pripažinti ir kreiptis pagalbos

 Rasti paramą

 Gauti ilgalaikę paramą

 Gauti gerai apmokyto 
konsultanto paramą

 Išlaikyti ilgalaikę motyvaciją 
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EMPROVE e-mokymosi platforma yra skaitmeninė erdvė, kurioje kiekviena moteris gali:
a.  atlikti specialiai sukurtas mokymosi misijas, kurios skirtos savęs pažinimo didinimui bei įgalinimui

b.  išlikti motyvuota laimėdama taškų, žetonų, kur ją gali įkvėpti kiti dalyviai, arba tiesiog žaisti žaidimą 
ir laimėti taškus, gauti staigmenas
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c.  atlikti praktines užduotis ir gauti nuolatinius konstruktyvius atsiliepimus iš savo asmeninio mentoriaus 
(konsultanto)

d.  Susisiekti  su kitomis dalyvėmis bei konsultantais ar sužinoti įvairių naudingų naujienų

Kaip galite naudoti šį EMPROVE produktą?

• Pasidalinkite naujienomis apie platformą tam, kad pasiektumėte kuo daugiau moterų, 
kurioms reikia pagalbos 

• Jeigu esate moteris * - įeikite į šią įgalinančią skaitmeninę erdvę, atlikite įgalinančias mokymosi 
misijas, paskatinkite kitas moteris mūsų forumo erdvėje, pasidalinkite naudinga informacija.

• Jei esate konsultantas - tapkite savanoriu mentoriumi platformoje ir teikite paramą moterims 
jų kelionėje į įgalinimą!



GERŲJŲ PRAKTIKŲ RINKINYS
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Tikslas:
informuotumo apie gerąsias praktikas didinimas ir gerosios patirties perdavimas
Šis unikalus gerųjų praktikų rinkinys suteikia jums galimybę greitai apžvelgti įspūdingas gerąsias praktikas 
kovoje su smurtu artimoje aplinkoje. Rinkinį sudaro praktikos iš šių sričių:

• mokymo / konsultavimo įrankiai, programos;
• paramos priemonės, skirtos asmenims, patyrusiems smurtą artimoje aplinkoje;
• modeliai/metodai, naudojami konsultuojant asmenis, patyrusius smurtą artimoje aplinkoje;
• mokymo priemonės ir programos specialistams; 
• Nacionalinės programos ir bendradarbiavimo praktika.

Šiame visapusiškame gerosios praktikos tyrime, geriausios praktikos surinktos iš 13 Europos šalių ir 
Jungtinių Amerikos Valstijų.

Gerosios praktikos yra surinktos iš šių šalių:

Austrijos  Šveicarijos 
Bulgarijos  Švedijos 

Vokietijos  Nyderlandų Karalystės

Airijos  Jungtinės Karalystės
Lietuvos JAV

Rumunijos Italijos
Ispanijos Portugalijos 



POLITIKOS REKOMENDACIJOS
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Kaip galite naudoti šį EMPROVE produktą?

• Sužinokite apie įvairius būdus, kuriais suinteresuotieji subjektai ir organizacijos gali 
padėti moterims, patyrusioms smurtą artimoje aplinkoje.

• Pasisemkite įkvėpimo ir  perkelkite dalį šių gerųjų praktikų į savo šalį!
• Pasidalinkite šia gerąja patirtimi su kitais!
• Pasidalinkite savo žinoma gerąja praktika ir padėkite mums praturtinti šį puikų ir 

įkvepiantį rinkinį!

Gerosios praktikos yra pateiktos su tiksliomis nuorodomis į svetaines/kontaktine informacija, įgyvendinimui 
reikalingų išteklių apžvalga, aprašoma nauda, pagrindiniai pasiekimai ir poveikis.

Tikslas:
geresnis supratimas apie iššūkius, su kuriais šalyje susiduria asmenys, patyrę smurtą artimoje aplinkoje, 
konkretūs pasiūlymai dėl sprendimų šioje srityje, provokuojantys kritinį mąstymą ir būtinybę imtis veiksmų.

Mūsų projektas yra unikalus, dėl technologinių ir socialinių inovacijų siekiant skatinti  ekonominę moterų 
nepriklausomybę, tačiau veiksminga kova su smurtu artimoje aplinkoje  turi daug daugiau aspektų ir 
realus pokytis negali įvykti, jeigu nėra veiksmingos politikos ir mechanizmų valstybės lygiu.

Šis dokumentas yra trumpas ir glaustas, bet yra ilgalaikio beveik 2 metų projekto produktas – tai visa 
projekto EMPROVE metu surinktos informacijos analizė - nuo poreikių analizės iki tarptautinių ir 
nacionalinių mokymo renginių, nuotolinio mokymosi platformos išbandymo bei produktyvių diskusijų 
EMPROVE apskritojo stalo renginiuose.

Politikos rekomendacijos siekia atsižvelgti į informaciją bei nuomones asmenų, patyrusių smurtą artimoje 
aplinkoje, taip pat  konsultantų, darbdavių, gydytojų, policijos darbuotojų.
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Kaip galite naudoti šį EMPROVE produktą?

• Sužinokite, kaip valstybė galėtų tapti efektyvesnė sprendžiant šią problemą
• Pritaikykite šias politikos rekomendacijas savo šalyje!
• Suburkite rėmėjus ir dalinkitės šiuo įdomiu dokumentu su pagrindiniais suinteresuotaisiais 

asmenimis



Šis projektas (2016-1-IE01-KA204-016906) yra finansuojamas Europos Komisijos programos Erasmus+ lėšomis. Šio leidinio turinys atspindi tik jo autorių požiūrį, todėl 
Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.
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